
ORDIN   NR. 1028 DIN 27 AUGUST 2013 

pentru modificarea şi completarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire 

pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii 

medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

613/2013 

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din  3 septembrie 2013 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 

7.783 din 27 august 2013, 

    în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. 

 

    ART. I 

    Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în 

domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii 

medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 mai 2013, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

    1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul 

cuprins: 

    "(1^1) Anual, până la începutul lunii septembrie, unităţile sanitare publice şi private transmit 

SNSPMPDSB propunerile nominale pentru participarea la programele de specializare." 

    2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(2) Personalul care desfăşoară activitate didactică încheie cu SNSPMPDSB contract civil." 

    3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "(2) Responsabilul naţional al programului de specializare, membru în comisia centrală, propune 

comisiei întrebările pentru testul-grilă şi stabileşte grila de răspuns pentru specialitatea respectivă." 

    ART. II 

    Direcţia generală resurse umane şi certificare, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management 

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

    ART. III 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                            Ministrul sănătăţii, 

                         Gheorghe-Eugen Nicolăescu 

 

    Bucureşti, 27 august 2013. 

    Nr. 1.028. 

 

                              --------------- 


